
Entidade: Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo

Gerência: 01-01-2015 a 31-12-2015

Regime: Entidades com POCP - Instrução 1/2004 - 2.ª S.

Forma de entrega: Entidades que se encontram obrigadas à aplicação integral do respectivo plano oficial de 
contabilidade

Processo: 98/2015

Não elabora demonstrações financeiras consolidadas

Documentos enviados

Documentos de prestação de contas
Acta da reunião de apreciação das contas (Despacho_de_Aprovação_da_Conta_de_Gerência_de_2015.pdf)

Alterações Orçamentais - Despesa (8_3_1_1_ Alterações Orçamentais - Despesas.pdf)

Alterações Orçamentais - Receita (8_3_1_2_ Alterações Orçamentais - Receitas.pdf)

Balancetes sintéticos antes e após o apuramento dos resultados 
(Balancetes_sintéticos_antes_e_após_o_apuramento_dos_resultados.pdf)
Balanço - Activo

Balanço - Passivo

Caracterização da entidade (8_1_ Caracterização da entidade.pdf)

Certidões das verbas recebidas de outras entidades (Certidão_de_verbas_recebidas_de_outras_entidades.pdf)

Certidões ou extractos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício 
(Certidões_dos_saldos_bancários_reportados_ao_fim_do_exercício.pdf)
Contratação Administrativa - Situação dos contratos (8_3_2_1_ Contratação administrativa - Situação dos contratos.pdf)

Controlo Orçamental da Despesa

Controlo Orçamental da Receita

Declaração de responsabilidade (Declaração_de_Responsabilidade_2015.pdf)

Demonstração de Resultados

Descontos e retenções (7_5_1_ Descontos e Retenções.pdf)

Entrega de descontos e retenções (7_5_2_ Entrega de Descontos e Retenções.pdf)

Fluxos de Caixa - Pagamentos

Fluxos de Caixa - Recebimentos

Mapa de Unidade de Tesouraria (Decomposição dos Saldos de Abertura e Encerramento constantes do Mapa de Fluxos de Caixa)

Mapa Síntese dos bens inventariados (Mapa F4 do CIBE) (Mapa_Síntese_dos_Bens_Inventariados.pdf)

Notas ao balanço e à demonstração de resultados por natureza (8_2_ Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados.pdf)

Reconciliações bancárias (Reconciliações_bancárias.pdf)

Relação de acumulação de funções (Relação_dos_Funcionários_e_Agentes_em_Situação_de_Acumulação_de_Funções.pdf)

Relação dos docs. de receita e de despesa (Relação_dos_documentos_de_despesa_e_de_receita.pdf)

Relação nominal de Responsáveis

Relatório de gestão (Relatório_de_Actividades_2015.pdf)

Síntese das reconciliações bancárias

Transferências correntes - despesa (8_3_4_1_ Transferências correntes - despesa.pdf)

Transferências correntes - Receita (8_3_4_4_ Transferências correntes - receita.pdf)
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Documentos enviados

Outros documentos anexos à conta de gerência
Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31-12-2015 (Declaração_de_compromissos_plurianuais_existentes_em_31-12-
2015.pdf)

Declaração de Pagamentos em Atraso (Declaração_de_Pagamentos_em_Atraso.pdf)

Declaração de Recebimentos em Atraso (Declaração_de_Recebimentos_em_Atraso.pdf)
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